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رأس الشاعر الغنائي
روبين ّ
داريو *
ترجمة عن اإلسبانية :أحمد يماني
منظر طبيعي
بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرة وجـ ـ ـي ـ ــزة ت ـ ــوق ـ ــف .ك ــان ــت
الشمس قــد مــزقــت الـحـجــاب الكثيف
للغيوم واستحمت في صفاء الفجر
الشبيه باللؤلؤ في منعطف الطريق.
هـ ـن ــاك ب ـع ــض أش ـ ـجـ ــار ال ـص ـف ـصــاف
ُ
تحني ذؤاباتها حتى تالمس العشب.
ف ــي ال ـخ ـل ـف ـيــة ت ـل ـمــح وه ـ ـ ــادا شــاهـقــة
وفـيـهــا أرض س ــوداء وأرض حـمــراء،
وأحجار ضخمة تلمع كالزجاج.
تـحــت أش ـج ــار الـصـفـصــاف منهكون
ي ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــون بـ ـتـ ـش ــذيـ ـبـ ـه ــا ن ــافـ ـض ــن
رؤوس ـه ــا الـفـلـسـفـيــة .آه ،أي ـهــا املعلم
الـ ـعـ ـظـ ـي ــم ه ـ ــوج ـ ــو! بـ ـع ــض ال ـح ـم ـي ــر
وبــال ـقــرب مـنـهــا ث ــور ضـخــم بعينيه
ال ـك ـب ـيــرتــن ال ـحــزي ـن ـتــن وال ـغــارق ـتــن
ّ
وحنو
في األفكار حيث تدور نظرات
نشوة جليلة ومجهولة .كــان يمضغ
الـ ـعـ ـش ــب ب ـ ـبـ ــطء وبـ ـبـ ـع ــض الـ ـكـ ـس ــل.
فــوق الجميع كــان يطفو رذاذ دافــئ،
والرائحة اللطيفة الريفية لألعشاب
املدهوسة .كان يرى نفسه في العمق
قطعة زرقــاء ،فالحًا راسخًا من وسط
تـشـيـلــي ،واح ـ ـدًا مــن أول ـئــك الــريـفـيــن
األقوياء ،هراقلة خشنني أوقفوا ثورًا
ظهر بغتة في أعلى نقطة من الوهاد.
كانت السماء الواسعة وراءه .رجاله،
م ـف ـتــول ـتــا ال ـع ـض ــات ،ع ــاريـ ـت ــان .في
إحدى ذراعيه كان يحمل حبال غليظًا
وملفوفا .فوق رأسه ،كقبعة من ثعالب
املـ ـ ــاء ،كـ ــان ش ـع ــره م ـع ـق ــودا ومـتـلـبـدًا
وهمجيًا .وصــل إلــى الثور في الحال
وألـقــى باألنشوطة على قــرنـيــه .على
مقربة منه كـلـ ٌـب بلسانه خ ــارج فمه،
يلهث ويحرك ذيله ويتقافز.
حسنا! قال ريكاردو .ومضى.

وشهية والتي تعطي دالئل إلى أنها
مـلـيـئــة ب ــال ـع ـص ــارة ،وك ـم ــا ل ــو كــانــت
تنتظر سـكــن الـفـضــة لـتـشــق الـلـبــاب
العسلي؛ وحفنة مــن العنب األســود،
لديها حتى الغبار الرمادي الخفيف
لعنقود الكروم الذي قطع لتوه.
أدن ـ ـ ـ ــو وأرى ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء م ـ ــن ق ــري ــب.
الــزنــابــق وال ـ ــورود كــانــت مــن الشمع،
التفاح والكمثرى من الــرخــام املطلي
والعنب من الزجاج.
طبيعة صامتة!

الرأس
ف ــي ال ـل ـي ــل ،ال تـ ـ ــزال ت ـط ــن ف ــي أذن ـي ــه

موسيقى األوديون وبرملانات أستول؛
عــائــدا مــن الـشــوارع حيث كــان يسمع
ضجيج السيارات واإلنـشــاد الحزين
لبائعي الـتــورتـيــا ،كــان ذل ــك الحالم
ف ــي م ـك ـت ـبــه ،ح ـي ــث األوراق نــاصـعــة
الـبـيــاض بــانـتـظــار املـقــاطــع الشعرية
والسونيتات املعتادة والنساء ذوات
العيون املتقدة .أف!
ي ــا لـلـمـقــاطــع! ي ــا لـلـســونـيـتــات! رأس
الشاعر الغنائي كانت حفال جماعيا
من األلوان واألصوات.
كــانــت تــرن فــي تـجــاويــف ذلــك الــدمــاغ
م ـطــارق سـيـكـلــوبــات ،أنــاشـيــد طبول
رن ــان ــة ،مــوسـيـقــى بــربــريــة ،ضحكات
ّ
بـ ــلـ ــوريـ ــة ،زقـ ــزقـ ــة ع ـص ــاف ـي ــر ،رف ــرف ــة
أج ـن ـح ــة ،ق ــرق ـع ــة قـ ـب ــات ،بــإي ـقــاعــات

م ـ ـج ـ ـنـ ــونـ ــة وص ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة .واألل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املـجـتـمـعــة ك ــان ــت م ـثــل ب ـت ــات زه ــور
مختلفة ومختلطة عـلــى صينية أو
كـمــزيــج شـيـطــانــي م ــن األح ـب ــار الـتــي
ت ـمــأ لــوحــة أل ـ ــوان أح ــد ال ــرس ــام ــن...
إضافة إلى ذلك...

المثال
وب ـ ـعـ ــد ذلـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ـ ـ ٌ
ـرج ع ـ ــاج ـ ــي ،وزه ـ ــرة
ُ
ص ــوف ـي ــة ون ـج ـم ــة ت ـ ـعـ ـش ــق ...ع ـب ــرت،
رأيتها
ك ـم ــن ي ـ ــرى ف ـ ـج ـ ـرًا ،هـ ــاربـ ــة ،ســري ـعــة،
ً
قــاس ـيــة .كــانــت ت ـم ـثــاال قــدي ـمــا ألنـثــى
بروح تتبدى في عينيه،

بعينني مالئكيتني،
كـلـهــا ح ـن ــان ،كـلـهــا زرق ـ ــة ،كـلـهــا لـغــز.
شـ ـ ـع ـ ــرت أنـ ـ ـن ـ ــي أقـ ـ ّـب ـ ـل ـ ـهـ ــا بـ ـنـ ـظ ــرات ــي
وعاقبتني بعظمة جمالها ونظرت
إلـ ــي ك ـم ـل ـكــة ،ك ـح ـم ــامــة .ل ـك ـن ـهــا م ــرت
خالبة ،منتصرة ،مثل رؤية خاطفة.
وأناّ ،
رسام الطبيعة واألرواح املسكني،
ص ــان ــع اإلي ـق ــاع ّــات وق ـص ــور ال ـه ــواء،
رأي ــت رداء الجن ّية ال ـبـ ّـراق ،والنجمة
ف ـ ــي تـ ــاج ـ ـهـ ــا ،وفـ ـ ـك ـ ــرت ف ـ ــي الـ ــوعـ ــود
الـطـمــوحــة لـلـغــرام الـجـمـيــل .أكـثــر من
ذلك الشعاع الجليل والحتمي ،وحده
بقي في أعماق رأسي وجه امرأة ،حلم
أزرق...
* شاعر وكاتب من نيكاراغوا
()1916 -1867

طبيعة صامتة
ب ــاألم ــس رأي ـ ــت ع ـبــر إح ـ ــدى ال ـنــوافــذ
أصيصًا مليئًا بزنابق الليلك وبورود
ذابلة ،فوق حامل ثالثي .في الخلفية
ث ـمــة س ـتــائــر ص ـف ــراء وفـخـيـمــة تــذكــر
ب ـع ـب ــاءات األمـ ـ ــراء ال ـشــرق ـيــن .تظهر
ال ــزن ــاب ــق امل ـق ـط ــوف ــة ل ـت ـ ّـوه ــا بـلــونـهــا
اللطيف ،جنبا إلــى جنب مــع بتالت
ورود الشاي االسفنجية.
بجانب اإلصيص ،في كــأس من ّ
اللك
م ــرص ـع ــة فـ ــي ت ــرت ـي ــب ب ــأب ــي مـنـجــل
ذه ـبــي ،تـبـعــث عـلــى ال ـت ـهــام تـفــاحــات
طازجة ،شبه حمراء ،بأعشاب الفاكهة
الـ ـج ــدي ــدة والـ ـلـ ـح ــم امل ـن ـت ـف ــخ ال ـلــذيــذ
الـ ــذي يـثـيــر ال ــرغ ـب ــة؛ ك ـم ـثــرى ذهـبـيــة

ثالث قصائد
سهام جبار *
تيــــه

ّ
ً
تتسم ُر
خطى
مستعجل
نظر
ٍ
في ٍ
مسرعة
ة
سيار
من
ٍ ُ
َ
ابتلع الطريق لسانه
فترج ُ
ّ
لت

سأمشي
الكائنات املختنقة بألسنتها
أواجه
ِ
بنفسي
ُ
أصفع الظهور
لتمتنع عن االبتعاد
ّ
بنجوم متراكمةٍ على رأسي ٌأغض النظر
أب ـ ـتـ ـ ٍ ُ
ـدع سـ ـيـ ـرًا ه ــو م ــوج ــة أخـ ـي ــرة ال

يستردها البحر
ٌ
ٌ
جاثم على رقبتي
الزمان
ال يمسح زبده رسامو هذه اللوحات
ها قد ساح على ُثيابي
ُ
عقارب أيامه تلدغ كل شيء
ُ
أنفض العقارب وأمشي
وحيدة كالعادة في كل الطرقات
عاجزة عن التلويح
ّ ً
ممحوة
ّ
عالمات ال تدل
مستدرجة
ٍ
وأتيه
البد من أن أتي ـ ـ ــه!.

هكذا...
هكذا تالطمت الكلمات

ٌ
ْ
ٌ
انفجرت
أسهم نارية
ٌ
ورمى قاتل اسمي بالنار..
وأنا ُ
أنظر هيكلي الصغير
ُ
ُ
تتقاذفه النيران باملناجل
ُ ُّ
ّ
بالدم
وت َحط كبرياؤه
عصفت العيون
هكذا
ِ
بشررها املاحق
ِ
ّ
وأنا ألهو على سلمي التائه
اآللهات
بني
ُ
ُ
يغلق ّ
علي األبواب
املوت
ّ
ّ
األبواب وأنجو
فأكس ُر
ّ
كل مر ٍة أنجو
َ ًّ
ُ
ثم ال أجد اال الفرار حل
ٌ
هائم
دمي
ُ ّ
أنس
كل
تركل
وروحي
ٍ
ّ
َ
ذئاب
شطر
وتولي
ٍ

تعوي حتى الصباح
ُ
تهطل وحشتي
وحدي
عمق قلبي
من
ِ
ُ
الطرقات في الخلف
وتقبع
ُ ّ
تقبع كل باب.
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ٌ
عود مشتعل
َ
ّ ُ
أدخن القصيدة
َ
األعواد والبنايات
َ
واملعاطف
الستائر
َ
َ
الروح امللسوعة بالترهات
ّ
َ
والجسد املنشد الى تحطيم

اللسع بقدميه
ِّ ُ ِ
أدخن القدمني املاكثتني
حدود الكلمات
على
ِ
ّ
ّ ُ
الكلمات التي تتمطى
ن
أدخ
ِ
غير مباليةٍ
ّ ُ
ـات ـك ــم ال ـل ـعــوب
وأدخـ ــن ـ ـكـ ــم ب ــاب ـت ـس ــام ـ ِ
الهازئة
بأيديكم املسدودة
في بناطيل عجيزاتكم
بالتواطؤ في عيونكم
عدم إصغائكم
على
ألعاب ِ
ِ
إتمام ٌ ِ
ٌ
عود مشتعل هذه القصيدة
لن ينطفئ!
* شاعرة عراقية

Dazzle Men
لإليرانية تاال
مدني (زيت على
كتان ــ 50.5×40
ــ )2008

